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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Rozhodnutí 
Stavební povolení 

  
Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen speciální staveb-
ní úřad) příslušný podle ust. § 16 odst. (1) a § 40 odst. (4), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a 
ust. § 15 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 12.12.2018 žádost Jihomoravského kraje se síd-
lem Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70888337, zastoupeného na základě čl. 
VI odst. B bod 3 písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009, č.j. 427/09/Z8, ve znění poz-
dějších dodatků, Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací 
kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70932581, s korespondenční 
adresou na Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Ob-
last Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, o vydání stavebního povolení na stavbu „II/429 
Bohdalice-Nesovice 1. stavba (km 0,046-1,653), SO 001-Příprava území, odhumuso-
vání ploch ZPF, SO 101-Silnice II/429, km 0,046-1,653, SO 102-Sanace svahu zářezu-
Bohdalice, SO 111-Obruby Bohdalice, SO 112-Obruby Kozlany, SO 121-Chodníky Bohdali-
ce, SO 122-Chodníky Kozlany, SO 131- Sjezdy na pozemky Bohdalice, SO 132-Sjezdy na 
pozemky Kozlany, SO 161-Úpravy objízdných tras, SO 171-Dopravní značení, SO 201-Most 
ev.č. 429-002 přes potok Runza, SO 203-Most ev.č. 429-002-kaliště, SO 802-Rekultivace 
dočasných záborů, SO 803-Vegetační úpravy, II/429 Bohdalice-Nesovice 2. stavba 
(km 1,653-4,438), SO 001-Příprava území, odhumusování ploch ZPF, SO 101-Silnice 
II/429, km 1,653-4,438, SO 103-Sanace svahu násypu-Kozlany, SO 105-Silnice III/4339 na 
Hvězdlice, SO 132-Sjezdy na pozemky Kozlany, SO 133-Sjezdy na pozemky Hvězdlice, SO 
161-Úpravy objízdných tras, SO 171-Dopravní značení, SO 801-Rekultivace stávajících ko-
munikací, SO 802-Rekultivace dočasných záborů, SO 803-Vegetační úpravy, II/429 Boh-
dalice-Nesovice 4. stavba (km 6,507-8,499), SO 001-Příprava území, odhumusování 
ploch ZPF, SO 101-Silnice II/429, km 6,507-8,499, SO 115-Obruby Milonice, SO 116-
Obruby Nesovice, SO 125-Chodníky Milonice, SO126-Chodníky Nesovice, SO 135-Sjezdy 
na pozemky Milonice, SO 136-Sjezdy na pozemky Nesovice, SO 161-Úpravy objízdných 
tras, SO 171-Dopravní značení, SO 202-Most ev.č. 429-004 přes tok Hvězdlička, SO 204-
Opěrná zeď Milonice, SO 802-Rekultivace dočasných záborů, SO 803-Vegetační úpravy.  
 

      
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

příspěvková organizace kraje 
IČ 70932581 
Oblast Střed 
Ořechovská 541/35    
619 00 Brno 
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Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení podle ust. § 108 - § 114 staveb-
ního zákona rozhodl speciální stavební úřad takto:  
          
 Stavba 

II/429 Bohdalice-Nesovice 1. stavba (km 0,046-1,653) 
 
SO 001-Příprava území, odhumusování ploch ZPF, SO 101-Silnice II/429, km 0,046-
1,653, SO 102-Sanace svahu zářezu-Bohdalice, SO 111-Obruby Bohdalice, SO 112-
Obruby Kozlany, SO 121-Chodníky Bohdalice, SO 122-Chodníky Kozlany, SO 131- 
Sjezdy na pozemky Bohdalice, SO 132-Sjezdy na pozemky Kozlany, SO 161-Úpravy 
objízdných tras, SO 171-Dopravní značení, SO 201-Most ev.č. 429-002 přes potok Run-
za, SO 203-Most ev.č. 429-002-Kaliště, SO 802-Rekultivace dočasných záborů, SO 803-
Vegetační úpravy,  

 
II/429 Bohdalice-Nesovice 2. stavba (km 1,653-4,438) 

 
SO 001-Příprava území, odhumusování ploch ZPF, SO 101-Silnice II/429, km 1,653-
4,438, SO 103-Sanace svahu násypu-Kozlany, SO 105-Silnice III/4339 na Hvězdlice, SO 
132-Sjezdy na pozemky Kozlany, SO 133-Sjezdy na pozemky Hvězdlice, SO 161-Úpravy 
objízdných tras, SO 171-Dopravní značení, SO 801-Rekultivace stávajících komunikací, 
SO 802-Rekultivace dočasných záborů, SO 803-Vegetační úpravy, 

 
II/429 Bohdalice-Nesovice 4. stavba (km 6,507-8,499) 

 
SO 001-Příprava území, odhumusování ploch ZPF, SO 101-Silnice II/429, km 6,507-
8,499, SO 115-Obruby Milonice, SO 116-Obruby Nesovice, SO 125-Chodníky Milonice, 
SO 126-Chodníky Nesovice, SO 135-Sjezdy na pozemky Milonice, SO 136-Sjezdy na 
pozemky Nesovice, SO 161-Úpravy objízdných tras, SO 171-Dopravní značení, SO 202-
Most ev.č. 429-004 přes tok Hvězdlička, SO 204-Opěrná zeď Milonice, SO 802-
Rekultivace dočasných záborů, SO 803-Vegetační úpravy  na pozemcích parcela KN č. 
992/2 (ostatní plocha), parc. č. 1002/1 (ostatní plocha), parc. č. 1180/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 2672 (orná půda), parc. č. 2674 (ostatní plocha), parc. č. 2688/2 (orná půda), parc. č. 2908 
(trvalý travní porost), parc. č. 2923 (ostatní plocha), parc. č. 2924 (ostatní plocha) v kata-
strálním území Bohdalice, parc. č. 2131 (orná půda), parc. č. 2136 (orná půda), parc. č. 
2147/1 (orná půda), parc. č. 2147/2 (orná půda), parc. č. 2147/3 (orná půda), parc. č. 2147/4 
(orná půda), parc. č. 2147/5 (orná půda), parc. č. 2147/6 (orná půda), parc. č. 2147/7 (orná 
půda), parc. č. 2147/8 (orná půda), parc. č. 2147/20 (orná půda), parc. č. 2148 (orná půda), 
parc. č. 2151/3 (ostatní plocha), parc. č. 2151/4 (ostatní plocha), parc. č. 2172 (orná půda), 
parc. č. 2173 (orná půda), parc. č. 2174 (orná půda), parc. č. 2175/1 (orná půda), parc. č. 
2175/2 (orná půda), parc. č. 2178 (orná půda), parc. č. 2183 (orná půda), parc. č. 2184 (orná 
půda), parc. č. 2248/1 (ostatní plocha), parc. č. 2248/2 (orná půda), parc. č. 2250 (ostatní plo-
cha), parc. č. 2251/3 (orná půda), parc. č. 3082/1 (orná půda), parc. č. 3082/3 (orná půda), 
parc. č. 3083/3 (orná půda), parc. č. 3083/4 (orná půda), parc. č. 3083/5 (orná půda), parc. č. 
3083/11 (orná půda), parc. č. 3308/1 (orná půda), parc. č. 3308/12 (orná půda), parc. č. 
3308/21 (orná půda), parc. č. 3310/1 (ostatní plocha), parc. č. 3311/1 (ostatní plocha), parc. č. 
3311/2 (ostatní plocha), parc. č. 3311/3 (ostatní plocha), parc. č. 3311/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 3311/5 (ostatní plocha), parc. č. 3311/6 (ostatní plocha), parc. č. 3311/7 (ostatní plocha), 
parc. č. 3311/8 (ostatní plocha), parc. č. 3311/9 (ostatní plocha), parc. č. 3311/10 (ostatní plo-
cha), parc. č. 3311/11 (ostatní plocha), parc. č. 3311/12 (ostatní plocha), parc. č. 3311/13 
(ostatní plocha) v katastrálním území Nové Hvězdlice, parc. č. 2093/5 (vodní plocha), parc. 
č. 2093/6 (vodní plocha), parc. č. 2358/5 (ostatní plocha), parc. č. 2359/2 (ostatní plocha), 
parc.č. 2359/6 (ostatní plocha),parc. č. 2358/4 (ostatní plocha), parc. č. 3136/6 (ostatní plo-
cha), parc. č. 3271/2 (ostatní plocha), parc. č. 3342/1 (ostatní plocha), parc. č. 3344/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 3939 (orná půda), parc. č. 3942 (orná půda), parc. č. 3943 (orná půda), parc. 
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č. 3944 (orná půda), parc. č. 3945 (orná půda), parc. č. 3946 (orná půda), parc. č. 3947 (orná 
půda), parc. č. 3948 (orná půda), parc. č. 3950 (orná půda), parc. č. 3951 (orná půda), parc. č. 
3952 (orná půda), parc. č. 3953 (orná půda), parc. č. 3954 (orná půda), parc. č. 3958 (orná 
půda), parc. č. 3959 (orná půda), parc. č. 3960 (orná půda), parc. č. 3962 (orná půda), parc. č. 
4011 (vodní plocha), parc. č. 4012 (ostatní plocha), parc. č. 4140 (ostatní plocha), parc. č. 
4141 (ostatní plocha), parc. č. 4180 (ostatní plocha) v katastrálním území Kozlany u Vyš-
kova, parc. č. 68 (zahrada), parc. č. st. 92/1, parc. č. st.92/2, parc. č. 96/1 (zahrada), parc. č. 
121/2 (orná půda), parc. č. 121/3 (trvalý travní porost), parc. č. 166 (zahrada), parc. č. 1020/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1021/13 (orná půda), parc. č. 1021/15 (orná půda), parc. č. 1033/2 
(orná půda), parc. č. 1033/5 (orná půda), parc. č. 1033/6 (orná půda), parc. č. 1033/10 (orná 
půda), parc. č. 1059/1 (ostatní plocha), parc. č. 1059/6 (ostatní plocha), parc. č. 1059/7 (ostat-
ní plocha), parc. č. 1059/8 (ostatní plocha), parc. č. 1059/9 (ostatní plocha), parc. č. 1059/10 
(ostatní plocha), parc. č. 1059/11 (ostatní plocha), parc. č. 1059/12 (ostatní plocha), parc. č. 
1059/13 (ostatní plocha), parc. č. 1072/3 (ostatní plocha), parc. č. 1072/72 (ostatní plocha), 
parc. č. 1089/1 (vodní plocha), parc. č. 1089/2 (vodní plocha), parc. č. 1089/14 (ostatní plo-
cha), parc. č. 1090 (vodní plocha), parc. č. 1092/1 (ostatní plocha), parc. č. 1092/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 1092/6 (ostatní plocha), parc. č. 1092/8 (vodní plocha), parc. č. 1092/9 (vod-
ní plocha), parc. č. 1092/13 (ostatní plocha), parc. č. 1093/1 (ostatní plocha), parc. č. 1093/11 
(ostatní plocha), parc. č. 1093/17 (ostatní plocha), parc. č. 1094/1 (ostatní plocha), parc. č. 
1150/59 (orná půda), parc. č. 1150/60 (orná půda), parc. č. 1150/61 (orná půda), parc. č. 
1150/62 (orná půda), parc. č. 1150/63 (orná půda), parc. č. 1150/64 (orná půda), parc. č. 
1150/65 (orná půda), parc. č. 1150/66 (orná půda), parc. č. 1150/67 (orná půda), parc. č. 
1150/68 (orná půda), parc. č. 1150/69 (orná půda), parc. č. 1150/70 (orná půda), parc. č. 
1150/71 (orná půda), parc. č. 1150/72 (orná půda), parc. č. 1150/73 (orná půda), parc. č. 
1150/74 (orná půda), parc. č. 1150/75 (orná půda), parc. č. 1150/76 (orná půda), parc. č. 
1151/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1188 (ostatní plocha) v katastrálním území Milonice, 
parc. č. 37/1 (ovocný sad), parc. č. 42/1 (ostatní plocha), parc. č. 808 (orná půda), parc. č. 
1735/2 (ostatní plocha),  ), parc. č. 1737 (ostatní plocha), parc. č. 1755/1 (vodní plocha), parc. 
č. 1755/5 (vodní plocha), parc. č. 1755/12 (vodní plocha), parc. č. 1756/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 1758/1 (ostatní plocha), parc. č. 1758/2 (ostatní plocha), parc. č. 1758/4 (ostatní plo-
cha), parc. č. 1758/5 (ostatní plocha), parc. č. 1758/7 (ostatní plocha), parc. č. 1758/12 (vodní 
plocha), parc. č. 1759/1 (ostatní plocha), parc. č. 1759/2 (vodní plocha), parc. č. 1777/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1778/1 (ostatní plocha), parc. č. 1778/4 (ostatní plocha), parc. č. 
2103 (ostatní plocha) v katastrálním území Nesovice, se podle ust. § 115 stavebního zákona 
a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, 
 

p o v o l u j e. 
  
 
Druh, účel a stručný popis stavby: 
Rekonstrukce silnice II/429 z důvodu špatného stavebně technického stavu je nezbytná vzhle-
dem ke své důležitosti. Je spojnicí mezi dálnicí D1 a silnicí I/50. Dopravní obsluha přilehlého 
území je též navázána na železniční tratě 300-Vyškov a 340-Kyjov. Jejím provedením dojde 
k odstranění dopravních a stavebních závad na trase. V obcích bude šířka vozovky mezi ob-
rubami 6,5m-7,5m, mimo obce bude šířka vozovky 6,5m-8,0m. Rekonstrukcí bude dosaženo 
zvýšení bezpečnosti a komfortu silniční dopravy.  
 
Pro provedení stavby speciální stavební úřad stanovuje tyto podmínky:    
1.) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace SAGASTA s.r.o., IČ 04598555, 
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, ověřené autorizovanou inženýrkou pro dopravní stav-
by ing. Zuzanou Bielou, ČKAIT 0010470. Mosty, sanace svahu zářezu, opěrné zdi a kaliště 
budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené ing. Vojtěchem Zvěřinou, autorizo-
vaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce. Případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu. 
2.)  Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
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3.) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci za-
bezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Před zahájením prací nahlásí sta-
vebník písemně speciálnímu stavebnímu úřadu stavebního podnikatele (název, adresu, IČO, 
oprávnění). Dále uvede jméno oprávněné osoby pověřené vedením stavby. Případná změna 
bude neprodleně projednána se správním úřadem. Zhotovitel bude stavebníkem prokazatelně 
seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí. 
4.) Stavba bude dokončena do 09/2022. 
5.) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o jeho vydání podané 
na předepsaném formuláři, doloží stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, dokumentaci skutečného provedení stavby, geome-
trický plán a dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Obsahové náležitos-
ti žádosti stanoví vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územ-
ního opatření a stavebního řádu, v platném znění. 
6.) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technic-
kých zařízení, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zákon č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném 
znění, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.  
7.) Stavba splní požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické po-
žadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
8.) Není-li níže upřesněno jinak, nejméně 15 dnů před předpokládaným zahájením prací sta-
vebník písemně uvědomí o zahájení prací příslušná pracoviště vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, zajistí přesné vytýčení její polohy v místech křížení či souběhu a 
zajistí, aby práce zde byly prováděny dle požadavků jejich vlastníků. 
9.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření:  
- E.ON Servisní s.r.o., ze dne 06.08.2018 zn. D8610-16266879 o existenci zařízení distribuční 
soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., a podmínkách práce v jeho blízkosti a 
v souhlasu E.ON ČR, s.r.o., se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 01.10.2018 zn. J34768-16279487 pro 
1.stavbu, 
- E.ON Servisní s.r.o., ze dne 06.08.2018 zn. D8610-16266894 o existenci zařízení distribuční 
soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., a podmínkách práce v jeho blízkosti a v souhla-
su E.ON ČR, s.r.o., se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 01.10.2018 zn. J34768-16279488 pro 2.stavbu, 
- E.ON Servisní s.r.o., ze dne 06.08.2018 zn. D8610-16266853 o existenci zařízení distribuční 
soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., a podmínkách práce v jeho blízkosti a v souhla-
su E.ON ČR, s.r.o., se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 03.10.2018 zn. J34768-16280208 pro 4.stavbu. 
10.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření: 
- GridSevices, s.r.o., ze dne 24.08.2018 sp.zn. 5001764912 o respektování průběhu a ochran-
ného pásma plynárenského zařízení včetně ve vyjádření stanovených podmínek pro realizaci 
1. stavby, 
- GridSevices, s.r.o., ze dne 24.08.2018 sp.zn. 5001764938 o respektování průběhu a ochran-
ného pásma plynárenského zařízení včetně ve vyjádření stanovených podmínek pro realizaci 
2. stavby, 
-  GridSevices, s.r.o., ze dne 02.11.2018 sp.zn. 5001803944 o respektování průběhu a ochran-
ného pásma plynárenského zařízení včetně ve vyjádření stanovených podmínek pro realizaci 
4. stavby. 
11.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření: 
- CETIN, a.s. ze dne 16.08.2018 čj. 680038/18 o podmínkách ochrany SEK stanovených ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou přílohou vyjádření pro 1. stavbu, 
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- CETIN, a.s. ze dne 16.08.2018 čj. 680066/18 o podmínkách ochrany SEK stanovených ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou přílohou vyjádření pro 2. stavbu, 
- CETIN, a.s. ze dne 16.08.2018 čj. 681870/18 o podmínkách ochrany SEK stanovených ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou přílohou vyjádření pro 4. stavbu. 
12.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření: 
- VaK Vyškov, a.s, ze dne 06.08.2018 zn. 2018-01778/20182304/TÚ/so o zachování min. 
krytí vodovodního potrubí, při dotčení povrchových znaků provést úpravu, o provedení kon-
troly po provedení stavby se sepsáním zápisu a při provádění vegetačních úprav respektovat 
ochranné pásmo vodovodu pro 1.etapu, 
- VaK Vyškov, a.s, ze dne 07.08.2018 zn. 2018-01787/20182311/TÚ/so o  
zachování min. krytí vodovodního potrubí, při dotčení povrchových znaků provést úpravu, o 
provedení kontroly po provedení stavby se sepsáním zápisu a při provádění vegetačních úprav 
respektovat ochranné pásmo vodovodu pro 4.etapu. 
13.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku: 
- Lesy ČR, s.p., správa toků-oblast povodí Dyje ze dne 21.05.2018 čj. LCR952/002225/2018 
o ochraně povrchových vod před ropným látkami, neomezování průtočného profilu vodního 
koryta odpady či stavebními materiály a o provádění kontroly správcem toku při realizaci 
propustku v km 3,517 a při provádění stavby podél Uhřického rybníka pro 1.-3. stavbu.  
14.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Povodí Moravy ze dne 
07.08.2018 zn. PM-7746/2018/5203/Fi a vyjádření správce VT Bohdalický potok, Runza a 
PB přítoku Hvězdličky: 
- používané mechanizační prostředky musí být v řádném technickém stavu a musí být dodr-
žována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či úniku ropných látek,  
- pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán, který bude schválený předložen před 
zahájením stavby na Povodí Moravy, s.p., 
- pro provádění mostu ev.č. 429-002 bude zpracován povodňový plán, který bude schválený 
předložen před zahájením stavby na Povodí Moravy, s.p.,  
- během stavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta nad rámec nezbytných stavebních prací, 
znečištění toku látkami nebezpečnými vodám, včetně stavebního odpadu, 
-přímému správci VT Runza a Rostěnický potok-Povodí Moravy ,s.p., provoz Zlín, min. 7dnů 
předem bude oznámeno předání staveniště na objektech SO 201, 203 a propustku v km 2,272 
včetně oznámení termínu zahájení a dokončení prací a kontrolních dnů, 
- přímému správci VT PB přítoku Hvězdlička-Povodí Moravy ,s.p., provoz Koryčany min. 5 
dnů předem bude oznámeno zahájení a ukončení opravy propustku v km 5,706, 
- po dokončení objektů SO 201,203 a propustků v km 2,272 a v km 5,706 bude provedeno 
zaměření skutečného provedení ve výšk. Systému Balt p.v., s navázáním na JTSK v tištěné i 
digitální formě pro 1.-3etapu. 
15.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Povodí Moravy ze dne 
26.09.2018 zn. PM-18896/2018/5203/Fi: 
- dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, 
- v rámci stavby bude plně obnoven a pročištěn systém odvodnění všech úseků komunikace 
včetně silničních příkopů trativodů a výustních objektů. 
16.) Stavebník zajistí splnění požadavků Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení 
veřejné osobní dopravy ze dne 09.10.2018 sp.zn. S-JMK 133893/2018 OD a ze dne 
20.08.2018 sp.zn. S-JMK 106276/2018 OD: 
- výměnu označníků zastávek za nové je nutno projednat a odsouhlasit se společností KOR-
DIS JMK, a.s., 
- úplná uzavírka (i pro vnitrostátní linkovou osobní dopravu) silnice II/429 od křižovatky sil-
nic II/429 x III/43339 po křižovatku silnic II/429 x III/4292 bude v maximálně možné míře 
časové zkrácena, objízdná trasa autobusů veřejné linkové osobní dopravy bude vedena obou-
směrně po silnicích III/43339 a II/4292, v ostatních úsecích silnice II/429 bude po dobu trvání 
stavby zachován průjezd autobusů linkové osobní dopravy pro 1. a 2. etapu,  
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- úplná uzavírka v obci Nesovice v místě mostu přes vodní tok Hvězdlička po silnici I/50 bu-
de objízdná trasa linkové osobní dopravy vedena obousměrně po místní komunikaci směrem 
k čerpací stanici PHM s vyloučením všech stojících a parkujících vozidel dopravním znače-
ním. Vzhledem k šířce bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením, 
- v křižovatce silnic II/429 x III/4292 musí být po dobu trvání stavby zachována možnost 
obousměrného průjezdu autobusů veřejné linkové osobní dopravy pro 4. etapu. 
17.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Městského úřadu v Bučovi-
cích, odboru životního prostředí a stavebního úřadu ze dne 10.08.2018 č.j. MUB/OŽP-
34032/2018 hom ke 4. stavbě. 
18.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Městského úřadu v Bučovi-
cích, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, úseku památkové péče ze dne 23.07.2018 
č.j. MUB/OSÚ-34777/2018 baro ke 4. stavbě. 
19.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Městského úřadu v Bučovi-
cích, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, úseku silničního hospodářství ze dne 
14.11.2018 č.j. MUB/OSÚ-55354/2018 mal ke 4. stavbě. 
20.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Městského úřadu v Bučovi-
cích, odboru životního prostředí a stavebního úřadu ze dne 14.06.2018 č.j. MUB/OŽP-
23579/2018 hom ke 2. stavbě. 
21.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Městského úřadu v Bučovi-
cích, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, úseku památkové péče ze dne 13.11.2018 
č.j. MUB/OSÚ-53765/2018 mal ke 2. stavbě. 
22.) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Městského úřadu v Bučovi-
cích, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, úseku silničního hospodářství ze dne 
13.11.2018 č.j. MUB/OSÚ-53765/2018 mal ke 2. stavbě. 
23.) Stavebník ohlásí termín zahájení prací min. 30 dnů předem Archeologickému ústavu AV 
ČR v Brně a umožní oprávněnému subjektu provedení záchranného archeologického výzku-
mu v daném území. 
24.) Stavebník požádá Obecní úřad Bohdalice-Pavlovice o vydání rozhodnutí o kácení dřevin 
v rozsahu specifikace dendrologického posudku v k.ú. Bohdalice, 
25.) S podmínkami vlastníků technické infrastruktury k zajištění ochrany zařízení při prová-
dění zemních a stavebních prací v jejich blízkosti a v jejich ochranných pásmech a s polohou 
všech sítí v místě stavby umístěných, stavebník prokazatelně seznámí všechny pracovníky 
provádějící stavbu. Rovněž budou pracovníci prokazatelně upozorněni na možné odchylky 
polohy sítí oproti výkresové dokumentaci. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní ve-
dení a zařízení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění prací uzpů-
sobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných vlastníků. 
26.) Při provádění stavby bude dbáno na omezení nepříznivých účinků stavby na obyvatele a 
přilehlou zástavbu. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění a kropení komuni-
kací používaných pro účel stavby, aby nedocházelo během stavby  ke zhoršení životního pro-
středí (nadměrnou hlučností a prašností) v bezprostřední okolí stavby a kolem příjezdových 
tras. 
27.) Stavba bude prováděn tak, aby po dobu výstavby byl zachován v co největší možné míře 
bezpečný příjezd a přístup ke všem nemovitostem, které se nacházejí v této části stavby a je-
jichž dopravní obsluhu není možno zajistit náhradním způsobem. V případě potřeby bude 
umožněn bezpečný příjezd vozidel zdravotní záchranné služby a hasičského záchranného sbo-
ru. O případných krátkodobých omezení budou vlastníci příp. uživatelé nemovitostí v dosta-
tečném časovém předstihu informováni. 
28.) Po dokončení stavební činnosti a prací budou všechny stavbou dotčené plochy a stavby 
uvedeny do původního stavu, případně smluveného stavu a protokolárně předány vlastníkovi.  
29.) Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek. 
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30.) Při provádění stavby nutnou přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 
stanoví na základě žádosti podané v dostatečném předstihu zdejší úřad po předchozím písem-
ném vyjádření příslušného orgánu policie.  
31.) Před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude provedena místní úprava 
provozu na pozemních komunikacích podle stanovení zdejšího odboru po předchozím písem-
ném vyjádření Policie ČR, DI Vyškov. Žádost o stanovení musí být podána min. 60 dnů před 
podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.  
32.) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zajistí autorský 
dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.  
33.) Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 
o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudační-
ho souhlasu. Stavbu lze označit i jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.     
34.) Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zajistí autorský 
dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.  
35.) Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek 
o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudační-
ho souhlasu. Stavbu lze označit i jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
 
Další podmínky pro stavebníka jsou stanoveny: 
- v závazném stanovisku Policie ČR, územního odboru Vyškov, DI, ze dne 02.11.2018 č.j. 
KRPB-167999-4/ČJ-2018-061206-NOV pro 1. stavbu, 
- v závazném stanovisku Policie ČR, územního odboru Vyškov, DI, ze dne 13.11.2018 č.j. 
KRPB-167999-5/ČJ-2018-061206-NOV pro 2.stavbu, 
- v závazném stanovisku Policie ČR, územního odboru Vyškov, DI, ze dne 15.11.2018 č.j. 
KRPB-167999-7/ČJ-2018-061206-NOV pro 4. stavbu,  
- v závazném stanovisku Městského úřadu v Bučovicích, odboru životního prostředí a staveb-
ního úřadu ze dne 27.06.2018 č.j. MUB/OŽP-29470/2018 hom o nakládání s odpady pro 
2.stavbu, 
- v závazném stanovisku Městského úřadu v Bučovicích, odboru životního prostředí a staveb-
ního úřadu ze dne 05.09.2018 č.j. MUB/OŽP-39841/2018 hom o nakládání s odpady pro 4. 
stavbu, 
- v závazném stanovisku Městského úřadu v Bučovicích, odboru životního prostředí a staveb-
ního úřadu ze dne 01.10.2018 č.j. MUB/OŽP-47360/2018 ves o udělení souhlasu podle ust. § 
17 vodního zákona, 
- v závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR ze dne 04.06.2018 sp.zn. 83667-1150-OÚZ-
BR a ze dne 28.08.2018 sp.zn. 805663/2018-1150-OÚZ-BR o povinnosti oznámení přesného 
termínu realizace akce a dopravního omezení pro 1., 2., a 4. stavbu, 
- v závazném stanovisku Obecního úřadu v Milonicích ze dne 21.09.2018 Č.j. 94/2018  o udě-
lení souhlasu s kácení dřevin v k.ú. Milonice, 
- v závazném stanovisku Úřadu městyse Hvězdlice ze dne 06.03.2017 Čj. 59/2017 o povolení 
kácení dřevin v k.ú. Nové Hvězdlice, 
v závazném stanovisku Městského úřadu ve Vyškově, odboru životního prostředí ze dne 
18.06.2018 sp.zn. MV39424/2018/OŽP/Sk o nakládání s odpady pro 1. a 2. stavbu, 
- v závazném stanovisku Městského úřadu ve Vyškově, odboru životního prostředí ze dne 
29.08.2018 sp.zn. MV53268/2018/Ha o udělení souhlasu dle vodního zákona pro 1. a 2. stav-
bu, 
- v rozhodnutí Obecního úřadu v Kozlanech ze dne 14.09.2018 vydaném pod Č.j. KOZL-
378/2018 o povolení kácení dřevin v k.ú. Kozlany,  
 
Dále toto rozhodnutí navazuje samostatná rozhodnutí a závazná stanoviska: 
- pravomocné územní rozhodnutí vydané obecným stavebním úřadem Městského úřadu ve 
Vyškově dne 10.10.2017 pod č.j. MV69612/2017, 
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- souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územ-
ního odboru Vyškov ze dne 13.06.2018 Ev.č. HSBM-8-144-3/6-POKŘ-2018 pro 1. a 2. stav-
bu, 
- souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územ-
ního odboru Vyškov ze dne 13.08.2018 Ev.č. HSBM-8-144-7/6-POKŘ-2018 pro 4. stavbu, 
- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně ze 
dne 01.08.2018 č.j. KHSJM 27534/2018/VY/HOK pro 1. a 2. stavbu, 
- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně ze 
dne 04.09.2018 č.j. KHSJM 40716/2018/VY/HOK pro 4. stavbu 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, zastoupený Správou a údrž-
bou silnic Jmk, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, s korespondenční adresou na 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Střed, 
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno. 

 
 

Odůvodnění:     
 

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen speciální staveb-
ní úřad) příslušný podle ust. § 16 odst. (1) a § 40 odst. (4), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a 
ust. § 15 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen stavební zákon), obdržel dne 12.12.2018 žádost Jihomoravského kraje se síd-
lem Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70888337, zastoupeného na základě čl. 
VI odst. B bod 3 písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009, č.j. 427/09/Z8, ve znění poz-
dějších dodatků, Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací 
kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70932581, s korespondenční 
adresou na Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Ob-
last Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, o vydání stavebního povolení na stavbu „II/429 
Bohdalice-Nesovice 1. stavba (km 0,046-1,653), SO 001-Příprava území, odhumusování 
ploch ZPF, SO 101-Silnice II/429, km 0,046-1,653, SO 102-Sanace svahu zářezu-Bohdalice, 
SO 111-Obruby Bohdalice, SO 112-Obruby Kozlany, SO 121-Chodníky Bohdalice, SO 122-
Chodníky Kozlany, SO 131- Sjezdy na pozemky Bohdalice, SO 132-Sjezdy na pozemky 
Kozlany, SO 161-Úpravy objízdných tras, SO 171-Dopravní značení, SO 201-Most ev.č. 429-
002 přes potok Runza, SO 203-Most ev.č. 429-002-kaliště, SO 802-Rekultivace dočasných 
záborů, SO 803-Vegetační úpravy, II/429 Bohdalice-Nesovice 2. stavba (km 1,653-4,438), 
SO 001-Příprava území, odhumusování ploch ZPF, SO 101-Silnice II/429, km 1,653-4,438, 
SO 103-Sanace svahu násypu-Kozlany, SO 105-Silnice III/4339 na Hvězdlice, SO 132-
Sjezdy na pozemky Kozlany, SO 133-Sjezdy na pozemky Hvězdlice, SO 161-Úpravy objízd-
ných tras, SO 171-Dopravní značení, SO 801-Rekultivace stávajících komunikací, SO 802-
Rekultivace dočasných záborů, SO 803-Vegetační úpravy, II/429 Bohdalice-Nesovice 4. 
stavba (km 6,507-8,499), SO 001-Příprava území, odhumusování ploch ZPF, SO 101-Silnice 
II/429, km 6,507-8,499, SO 115-Obruby Milonice, SO 116-Obruby Nesovice, SO 125-
Chodníky Milonice, SO126-Chodníky Nesovice, SO 135-Sjezdy na pozemky Milonice, SO 
136-Sjezdy na pozemky Nesovice, SO 161-Úpravy objízdných tras, SO 171-Dopravní znače-
ní, SO 202-Most ev.č. 429-004 přes tok Hvězdlička, SO 204-Opěrná zeď Milonice, SO 802-
Rekultivace dočasných záborů, SO 803-Vegetační úpravy na pozemcích parcela KN parc.č. 
992/2 (ostatní plocha), parc. č. 1002/1 (ostatní plocha), parc. č. 1180/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 2672 (orná půda), parc. č. 2674 (ostatní plocha), parc. č. 2688/2 (orná půda), parc. č. 2908 
(tr-valý travní porost), parc. č. 2923 (ostatní plocha), parc. č. 2924 (ostatní plocha) v kata-
strálním území Bohdalice, parc. č. 2131 (orná půda), parc. č. 2136 (orná půda), parc. č. 
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2147/1 (orná půda), parc. č. 2147/2 (orná půda), parc. č. 2147/3 (orná půda), parc. č. 2147/4 
(orná půda), parc. č. 2147/5 (orná půda), parc. č. 2147/6 (orná půda), parc. č. 2147/7 (orná 
půda), parc. č. 2147/8 (orná půda), parc. č. 2147/20 (orná půda), parc. č. 2148 (orná půda), 
parc. č. 2151/3 (ostatní plocha), parc. č. 2151/4 (ostatní plocha), parc. č. 2172 (orná půda), 
parc. č. 2173 (orná půda), parc. č. 2174 (orná půda), parc. č. 2175/1 (orná půda), parc. č. 
2175/2 (orná půda), parc. č. 2178 (orná půda), parc. č. 2183 (orná půda), parc. č. 2184 (orná 
půda), parc. č. 2248/1 (ostatní plocha), parc. č. 2248/2 (orná půda), parc. č. 2250 (ostatní plo-
cha), parc. č. 2251/3 (orná půda), parc. č. 3082/1 (orná půda), parc. č. 3082/3 (orná půda), 
parc. č. 3083/3 (orná pů-da), parc. č. 3083/4 (orná půda), parc. č. 3083/5 (orná půda), parc. č. 
3083/11 (orná půda), parc. č. 3308/1 (orná půda), parc. č. 3308/12 (orná půda), parc. č. 
3308/21 (orná půda), parc. č. 3310/1 (ostatní plocha), parc. č. 3311/1 (ostatní plocha), parc. č. 
3311/2 (ostatní plocha), parc. č. 3311/3 (ostatní plocha), parc. č. 3311/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 3311/5 (ostatní plocha), parc. č. 3311/6 (ostatní plocha), parc. č. 3311/7 (ostatní plocha), 
parc. č. 3311/8 (ostatní plo-cha), parc. č. 3311/9 (ostatní plocha), parc. č. 3311/10 (ostatní 
plocha), parc. č. 3311/11 (ostat-ní plocha), parc. č. 3311/12 (ostatní plocha), parc. č. 3311/13 
(ostatní plocha) v katastrálním území Nové Hvězdlice, parc. č. 2093/5 (vodní plocha), parc. č. 
2093/6 (vodní plocha), parc. č. 2358/5 (ostatní plocha), parc. č. 2359/2 (ostatní plocha), 
parc.č. 2359/6 (ostatní plocha),parc. č. 2358/4 (ostatní plocha), parc. č. 3136/6 (ostatní plo-
cha), parc. č. 3271/2 (ostatní plocha), parc. č. 3342/1 (ostatní plocha), parc. č. 3344/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 3939 (orná půda), parc. č. 3942 (orná půda), parc. č. 3943 (orná půda), parc. 
č. 3944 (orná půda), parc. č. 3945 (orná pů-da), parc. č. 3946 (orná půda), parc. č. 3947 (orná 
půda), parc. č. 3948 (orná půda), parc. č. 3950 (orná půda), parc. č. 3951 (orná půda), parc. č. 
3952 (orná půda), parc. č. 3953 (orná půda), parc. č. 3954 (orná půda), parc. č. 3958 (orná 
půda), parc. č. 3959 (orná půda), parc. č. 3960 (orná půda), parc. č. 3962 (orná půda), parc. č. 
4011 (vodní plocha), parc. č. 4012 (ostat-ní plocha), parc. č. 4140 (ostatní plocha), parc. č. 
4141 (ostatní plocha), parc. č. 4180 (ostatní plocha) v katastrálním území Kozlany u Vyškova, 
parc. č. 68 (zahrada), parc. č. st. 92/1, parc. č. st.92/2, parc. č. 96/1 (zahrada), parc. č. 121/2 
(orná půda), parc. č. 121/3 (trvalý travní porost), parc. č. 166 (zahrada), parc. č. 1020/1 (ostat-
ní plocha), parc. č. 1021/13 (orná půda), parc. č. 1021/15 (orná půda), parc. č. 1033/2 (orná 
půda), parc. č. 1033/5 (orná půda), parc. č. 1033/6 (orná půda), parc. č. 1033/10 (orná půda), 
parc. č. 1059/1 (ostatní plocha), parc. č. 1059/6 (ostatní plocha), parc. č. 1059/7 (ostatní plo-
cha), parc. č. 1059/8 (ostatní plocha), parc. č. 1059/9 (ostatní plocha), parc. č. 1059/10 (ostat-
ní plocha), parc. č. 1059/11 (ostatní plocha), parc. č. 1059/12 (ostatní plocha), parc. č. 
1059/13 (ostatní plocha), parc. č. 1072/3 (ostatní plocha), parc. č. 1072/72 (ostatní plocha), 
parc. č. 1089/1 (vodní plocha), parc. č. 1089/2 (vodní plocha), parc. č. 1089/14 (ostatní plo-
cha), parc. č. 1090 (vodní plocha), parc. č. 1092/1 (ostatní plocha), parc. č. 1092/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 1092/6 (ostatní plocha), parc. č. 1092/8 (vodní plocha), parc. č. 1092/9 (vod-
ní plocha), parc. č. 1092/13 (ostatní plocha), parc. č. 1093/1 (ostatní plocha), parc. č. 1093/11 
(ostatní plocha), parc. č. 1093/17 (ostatní plocha), parc. č. 1094/1 (ostatní plocha), parc. č. 
1150/59 (orná půda), parc. č. 1150/60 (orná půda), parc. č. 1150/61 (orná půda), parc. č. 
1150/62 (orná půda), parc. č. 1150/63 (orná půda), parc. č. 1150/64 (orná půda), parc. č. 
1150/65 (orná půda), parc. č. 1150/66 (orná půda), parc. č. 1150/67 (orná půda), parc. č. 
1150/68 (orná půda), parc. č. 1150/69 (orná půda), parc. č. 1150/70 (orná půda), parc. č. 
1150/71 (orná půda), parc. č. 1150/72 (orná půda), parc. č. 1150/73 (orná půda), parc. č. 
1150/74 (orná půda), parc. č. 1150/75 (orná půda), parc. č. 1150/76 (orná půda), parc. č. 
1151/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1188 (ostatní plocha) v ka-tastrálním území Milonice, 
parc. č. 37/1 (ovocný sad), parc. č. 42/1 (ostatní plocha), parc. č. 808 (orná půda), parc. č. 
1735/2 (ostatní plocha),  ), parc. č. 1737 (ostatní plocha), parc. č. 1755/1 (vodní plocha), parc. 
č. 1755/5 (vodní plocha), parc. č. 1755/12 (vodní plocha), parc. č. 1756/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 1758/1 (ostatní plocha), parc. č. 1758/2 (ostatní plocha), parc. č. 1758/4 (ostatní plo-
cha), parc. č. 1758/5 (ostatní plocha), parc. č. 1758/7 (ostatní plocha), parc. č. 1758/12 (vodní 
plocha), parc. č. 1759/1 (ostatní plocha), parc. č. 1759/2 (vodní plocha), parc. č. 1777/1 
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(ostatní plocha), parc. č. 1778/1 (ostatní plocha), parc. č. 1778/4 (ostatní plocha) a parc. č. 
2103 (ostatní plocha) v katastrálním území Nesovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno staveb-
ní řízení. 
Na předmětnou stavbu bylo obecným stavebním úřadem Městského úřadu ve Vyškově vydá-
no územní rozhodnutí ze dne 10.10.2017 pod sp.zn. MV 55420/2017/SÚ/Km s právní mocí 
rozhodnutí dne 14.11.2017. Souhlas téhož úřadu k vydání rozhodnutí o povolení stavby pro 
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. (2) stavebního zákona, po ověření dodržení jeho 
podmínek,  byl vydán dne 23.07.2018 pod sp.zn. MV 46790/2018/SÚ/Km.  
 
Zdejší speciální stavební úřad oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. (1) stavebního 
zákona opatřením ze dne 19.09.2019 zahájení stavebního řízení účastníkům řízení veřejnou 
vyhláškou v souladu s ust. § 144 odst. (1), zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
(dále jen správní řád), vyvěšenou na úřední desce MěÚ ve Vyškově a jednotlivě zaslanou do-
tčeným orgánům. Veřejná vyhláška byla v souladu s ust. § 25 odst. (3) zákona 500/2004Sb., 
správní řád, v platném znění, zaslána též příslušným obecním úřadům. Účastníky řízení podle 
ust. § 109 písm. a)-d) stavebního zákona uvědomil speciální stavební jednotlivě.  
Ve smyslu ust. § 112 odst. (1) stavebního zákona byli ve výše citovaném oznámení účastníci 
řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozem-
ky evidovanými v katastru nemovitostí parcela č. st. p. 6/3, 8/1, 171, parc. č. 51/1, 54/1, 55, 
57/1, 58, 69/2, 565, 1010/2, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1180/3, 1406/3, 1409, 2678, 2679, 2680, 
2688/1, 2689, 2968, 2969 v katastrálním území Bohdalice, parc. č. 2151/6, 2179, 2185, 
3082/2, 3083/6, 3083/7, 3083/8, 3083/13, 3083/14, 3083/15, 3245/1, 3245/2, 3308/2, 
3308/10, 3308/13, 3308/17 v katastrálním území Nové Hvězdlice, st. p. 21, 22, 23, 26, 29, 30, 
37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 69, 71, 73, 74/1, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 
85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 126, 133, 136, 137, 139/1, 139/2, 142/1, 142/2, 150, 151, 157, 167, 
168, 169, 170/1, 171, 173, 176, 178, 179, 181, 182, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 
201, 211, 240, 248, parc. č. 12/1, 13, 15/1, 24, 40/1, 40/2, 60/7, 73/2, 2358/2, 2358/3, 2358/4, 
2358/5, 2359/6, 2359/7, 2360/1, 3001/9, 3001/10, 3001/12, 3001/13, 3136/5, 3136/8, 3373/2, 
3856, 3857, 3858, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3933, 3934, 3935, 3938, 3940, 
4018, 4019, 4020, 4021, 4117, 4131, 4134, 4151, 4156, 4177, 4181, 4572/2, 4573 v katastrál-
ním území Kozlany u Vyškova, st. p. 1, 2, 31, 33/1, 33/2, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 53, 59/1, 61, 
63/1, 65/1, 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69, 70, 72, 76, 78/1, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 92/3, 94, 95, 96/1, 96/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 107, 111/1, 
112/1, 112/2, 113, 119, 125, 128, 131, 132, 136, 138, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 158, 159, 164, 169, 176, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 204, 244, 1080, parc. č. 
64/3, 98/1, 98/2, 103/1, 103/4, 103/6, 104, 119/1, 121/4, 167/4, 168/2, 169/1, 1019, 1021/6, 
1021/16, 1022/10, 1023/12, 1025/2, 1033/3, 1033/4, 1033/7, 1061/1, 1072/4, 1072/5, 1072/6, 
1072/7, 1072/8, 1072/9, 1072/10, 1072/11, 1072/12, 1072/13, 1072/14, 1072/15, 1072/16, 
1072/17, 1072/18, 1072/19, 1072/20, 1072/21, 1072/22, 1072/95, 1072/96, 1072/97, 1078/2, 
1078/3, 1082/1, 1082/3, 1087/1, 1087/5, 1087/6, 1087/7, 1087/27, 1089/11, 1092/2, 1092/4, 
1092/7, 1093/3, 1093/4, 1093/5, 1093/7, 1093/9, 1093/12, 1093/15, 1093/18, 1094/2, 
1095/13, 1097/1, 1098, 1147/2, 1147/5, 1147/6, 1147/34, 1147/35, 1147/36, 1147/37, 
1147/38, 1147/39, 1147/40, 1147/41, 1147/42, 1147/92, 1149/16, 1149/47, 1149/146, 
1150/281, 1151/2, 1161/2, 1161/3, 1161/7, 1161/8, 1161/9, 1161/10, 1161/11, 1161/12, 
1161/13, 1161/14, 1161/15, 1161/16, 1161/17, 1161/18, 1161/19, 1161/20, 1161/21, 1161/22, 
1192, 1193 v katastrálním území Milonice, st. p. 1/1, 14, 15, 16/1, 17, 19, 20, 22, 23/1, 26/1, 
26/2, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 73, 75, 76, 77, 150, 163, 182, 191, 205, 347, 411/1, parc. č. 37/2, 41/1, 41/2, 42/2, 
53/2, 72/1, 72/2, 807/3, 807/5, 812, 1621/5, 1735/18, 1735/19, 1738, 1755/13, 1755/15, 
1756/2, 1758/3, 1758/6, 1777/7, 1778/2, 1778/3, 1778/5, 1811/3, 1811/11, 1811/12, 1811/13, 
1811/14, 1856, 1858, 1859/2, 1859/4, 1860/6, 1876, 1958/3, 2096, 2132, 2133, 2160 v kata-
strálním území Nesovice, a s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám 



11 

v obci Bohdalice-Pavlovice č.p. 2, č.p. 3 a č.p. 70,  Kozlany č.p. 86, č.p. 33, č.p. 32, č.p. 30, 
č.p. 29, č.p. 28, č.p. 23, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 9, 
č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 70, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 63, č.p. 73, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 60, 
č.p. 59, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 56, č.p. 55, č.p. 54, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 75, č.p. 87, č.p. 90, č.p. 
91, č.p. 94, č.p. 100, č.p. 96, č.p. 107, č.p. 101, č.p. 102, č.p. 106, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 111, 
č.p. 112, č.p. 113, č.p. 89, č.p. 114, č.p. 116, č.p. 108, č.p. 118, č.p. 117, č.p. 121, č.p. 122, 
č.p. 123, č.p. 124, č.p. 125, č.p. 119, č.p. 120, č.p. 126, č.p. 127, č.p. 131, č.p. 140 a č.p. 145,  
Milonice č.p. 1, č.p. 27, č.p. 82, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 77, č.p. 28, č.p. 92, č.p. 54, č.p. 53, č.p. 
52, č.p. 51, č.p. 140, č.p. 95, č.p. 31, č.p. 97, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 50, č.p. 49, č.p. 48, č.p. 47, 
č.p. 46, č.p. 81, č.p. 44, č.p. 85, č.p. 43, č.p. 42, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 72, č.p. 38, č.p. 
65, č.p. 107, č.p. 69, č.p. 70, č.p. 100, č.p. 96, č.p. 78, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 93, č.p. 35, č.p. 99, 
č.p. 45, č.p. 87, č.p. 90, č.p. 59, č.p. 89, č.p. 102, č.p. 111, č.p. 118, č.p. 122, č.p. 123, č.p. 
125, č.p. 113, č.p. 112, č.p. 116, č.p. 119, č.p. 115, č.p. 124, č.p. 137, č.p. 133, č.p. 145, č.p. 
152, č.p. 153, č.p. 154, č.p. 155, č.p. 156, č.p. 157, č.p. 150 a č.p. 151,  Nesovice č.p. 28, č.p. 
36, č.p. 117, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 98, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 42, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 58, 
č.p. 78, č.p. 31, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 54, č.p. 85, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 
18, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 115, č.p. 27, č.p. 102, 
č.p. 101, č.p. 46, č.p. 118, č.p. 149, č.p. 158, č.p. 171, č.p. 53 a č.p. 325. 
S ohledem na charakter a rozsah staveb nešlo vyloučit, že výčet pozemků, které mohly být 
prováděním staveb přímo dotčeny, nebyl vyčerpávající. Proto speciální stavební úřad odkázal 
v oznámení o zahájení řízení na ustanovení § 28 odst. (1) zák. č. 500/2004Sb., správní řád, v 
platném znění, podle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, 
že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I těmto účastníkům řízení bylo doručováno 
veřejnou vyhláškou. 
Postavení účastníků řízení bylo přiznáno i jednotlivým vlastníkům dopravní a technické in-
frastruktury. Další okruh účastníků, vlastníků vzdálenějších, nesousedících pozemků a staveb 
na nich, již nebyl stanoven vzhledem k rozsahu, účelu a způsobu následného užívání před-
mětné stavby, kdy jejich práva již nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena. Vzhle-
dem k tomu, že jde o řízení s velkým počtem účastníků, bylo zahájení řízení oznámeno v sou-
ladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
Vzhledem k tomu, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a 
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmí-
nek k jejímu provádění, speciální stavební úřad podle ust. § 112 odstavce (2) téhož ustanovení 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě i ústního jednání. Současně však stanovil lhů-
tu 15 dnů, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky a upozornil je, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípa-
dě důkazům se nepřihlíží. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádná stanoviska či námitky, 
se kterými by se musel speciální stavební úřad vypořádat. Speciální stavební úřad rovněž po-
učil účastníky řízení v rozsahu ust. § 114 stavebního zákona. 
Podle ust. § 36 správního řádu byla účastníkům řízení též dána možnost, po uplynutí lhůty 
k uplatnění námitek popřípadě důkazů ve smyslu ust. § 112, odst. (1) stavebního zákona, se 
před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům a současně stanovil 5-ti 
denní lhůtu k učinění tohoto úkonu.     
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že dokumentace stavby je zpraco-
vána oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona, splňuje obecné 
technické požadavky na výstavbu a dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Byla doložena stanoviska příslušných 
správních orgánů, chránících veřejný zájem a uskutečněním nebo užíváním stavby tedy nej-
sou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a 
zvláštními předpisy. Uskutečněním stavby nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 
oprávněné zájmy účastníků.  
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Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického 
vybavení a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad stanovil i 
další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany 
života a zdraví osob, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení a minimalizace ne-
gativních vlivů stavební činnosti na okolí. 
 
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a prove-
dení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.  
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. 

 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 81 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, (dále jen správní řád), podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, podáním učině-
ným u odboru dopravy Městského úřadu ve Vyškově. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem 
následujícím po doručení stavebního povolení. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, 
že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnác-
tým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  Dokument doručený do datové 
schránky je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má 
s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do 
datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do 
datové schránky, považuje se tento za doručený posledním dnem této lhůty. Odvolání musí 
mít náležitosti uvedené v § 37 odst. (2) správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr  B u c h t a    
vedoucí odboru dopravy 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne ……………………Sejmuto z úřední desky dne ……………… 
 
Ve stejných termínech byl dokument zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dál-
kový přístup. 
Razítko a podpis oprávněné osoby dokládající uveřejnění oznámení: 
 
 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Doručení veřejnou vy-
hláškou se provede vyvěšením písemnosti na úřední desce Městského úřadu ve Vyškově, 
Obecního úřadu Bohdalice-Pavlovice, Obecního úřadu Kozlany, Úřadu městyse Hvězdlice, 
Obecního úřadu Milonice a Obecního úřadu Nesovice.  
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu ve Vyškově.  
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
  
Jednotlivě podle ust. § 144 odst. (6) a § 27 odst. (1) správního řádu: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, IČ 70932581, příspěvková organizací kraje se 
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70932581, v zastoupení Jihomorav-
ského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, IČ 70888337, Veveří, 602 00 Brno 
s doručovací adresou - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková orga-
nizace kraje, IČ 70932581, Oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno 
Obec Bohdalice-Pavlovice, IČ 00291641, Bohdalice 125, 683 41 Bohdalice 
Obec Kozlany, IČ 00368695, Kozlany 8, 643 41 Bohdalice 
Městys Hvězdlice, IČ 00291811, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice 
Obec Milonice, IČ 00368652, Milonice 118, 683 33 Nesovice 
Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33 Nesovice 
Pospíšil Radek, 89, 683 41 Bohdalice 
Pospíšil Pavel, Kozlany 89, 683 41 Bohdalice 
Pospíšilová Blanka, Kozlany 89, 683 41 Bohdalice 
Fryč Jaroslav, Ochoz u Brna 147, 664 02 Ochoz u Brna 
Sedláček Miroslav, ing., CSc., Průchova 690/58, Košíře, 150 00 Praha 5 
Fink Karel, Mgr., Leknínová 1391, Strakonice l, 386 01 Strakonice 1 
Krištan Josef, Nádražní 472, 685 01 Bučovice 
Hanáková Vlasta, Ztracená 293, 685 01 Bučovice 
Bartošek Milan, Školní 1088, 685 01 Bučovice 
Suchomel Zdeněk, Ochoz u Brna 287664 02 Ochoz u Brna 
Pytela František, MVDr., Nová 776, 685 01 Bučovice 
Kraltl Mojmír, ing., Stará osada 3971/17, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15 
Kolofík Jan, Nové Hvězdlice 32, 683 41 Bohdalice 
Kolofíková Vlasta, Nové Hvězdlice 32, 683 41 Bohdalice 
Kopřiva Martin, Kozlany 44, 683 41 Bohdalice 
Mišák Miroslav, Kozlany 94, 683 41 Bohdalice 
Trnka Jan, Opálkova 750/1, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35 
Hrabalová Simona, ing., Hutařova 1569/19, Brno-Královo Pole, 612 00 Brno 12 
Pátková Marie, Korejská 2070/25, Brno-Kohoutovice, 616 00 Brno 16 
Honzáková Svatava, Uhřice 123, 683 33 Nesovice 
Vrbacký František, ing., Sídliště Osvobození 668/48 Vyškov-Dědice, 682 01 Vyškov 
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Sopko Lenka, Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 
Jabůrek Petr, Nové Hvězdlice 46, 683 41 Bohdalice 
Palová Hana, Nové Hvězdlice 80, 683 41 Bohdalice 
Šimečková Jana, Mgr., Nové Hvězdlice 80, 683 41 Bohdalice 
Macháčková Alena, Nové Hvězdlice 165, 683 41 Bohdalice 
Kuba Ladislav, Nové Hvězdlice 43, 683 41 Bohdalice 
Handlíř Jiří, Krymská 377/11, Brno-Starý Lískovec, 625 00 Brno 25 
Neužil Jakub, ing., Kožušice28, 683 33 Nesovice 
Bartíková Andrea, Mgr., Havlíčkova 158/57, Brno-Stránice, 602 00 Brno 2 
Neužil Jiří, ing., Kožušice 16, 683 33 Nesovice 
Krč Václav, ing., Májová 157, Bučovice-Černčín, 685 01 Bučovice 
Čuprová Yvona PhDr., Dusíkova 905/29, Brno-Lesná, 638 00 Brno 38  
Marečková Katarína, Botanická 829/46, Brno-Veveří, 602 00 Brno 02 
Marečková Kateřina, Botanická 829/46, Brno-Veveří, 602 00 Brno 02 
Misař Drahoslav Ing., Na Vyhlídce 533/51, 664 48 Moravany u Brna 
Chramostová Jitka, Milonice 27, 683 33 Nesovice   
Hroza Antonín Ing., Nemotice 133, 683 33 Nesovice   
Kalinová Marie MVDr., Nesovice-Letošov 2, 683 33 Nesovice   
Machálek František, Nesovice 29, 683 33 Nesovice   
Pukl Jiří, Uhřice 34, 683 33 Nesovice  
Veselý Josef Ing., Milonice 7, 683 33 Nesovice 
Halouzková Milada, Josefy Faimonové 2229/14, Brno-Líšeň, 628 00 Brno 28 
Pohaněl Vítězslav, Milonice 76, 683 33 Nesovice 
Šafránek Jan, Kojátky 149, 685 01 Bučovice 
Tynkl Karel, Milonice 164, 683 33 Nesovice 
Sommer Vladimír, ing., Zelenohorská 172/28, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou 
Žárský Jaromír Ing. Orlí 488/12, Brno-město, 602 00 Brno 2 
Žárská Jana JUDr., Orlí 488/12, Brno-město, 602 00 Brno 2 
Slezáček Pavel, Konradova 2210/7, Brno-Líšeň, 628 00 Brno 28 
Jeřábek Martin, Milonice 15, 683 33 Nesovice 
Štěpánová Martina, Běchorská 2230/17, Praha-Horní Počernice, 193 00 Praha 913 
Navrátilová Hana, Milonice 22, 683 33 Nesovice 
Nezvalová Ludmila, Klemov 352, 679 11 Doubravice nad Svitavou 
Zemánek Milan, Milonice 145, 683 33 Nesovice 
Zemánková Libuše, Milonice 145, 683 33 Nesovice 
Petr Pavel, Milonice 111, 683 33 Nesovice 
Novotný Pavel, Milonice 55, 683 33 Nesovice 
Knapová Lenka, Nesovice 47, 683 33 Nesovice 
Knap Vlastimil, Nesovice 47. 683 33 Nesovice 
Krupica, František, adresa neznámá 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 
ČR, Povodí Moravy, s.p. IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno, Veveří 602 00 Brno 
ZEMO, spol. s r.o., IČ 49435248, Bohaté Málkovice 114, 685 01 Bučovice 
Jisys s.r.o., IČ 03485960, Stamicova 341/4, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno 23 
ZP Hvězdlice, a.s., IČ 25300491, Chvalkovice 152, 683 41 Bohdalice 
AGRONET Nesovice, družstvo, IČ 64507416, Nesovice 2, 683 33 Nesovice 
Římskokatolická farnost Hvězdlice, Nové Hvězdlice 79, 683 41 Bohdalice 
ZENERGO Moravia s.r.o., IČ  01619209, Šardice 788, 696 13 Šardice 
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, IČ 00569089, Mendlovo náměstí 157/1, Staré Brno, 
603 00 Brno 3 
ČR, Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
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Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové 8 
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Správa toků - oblast povodí Dyje, Brno, Jezuitská 
13, 602 00  Brno 2 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 
Vyškov 1 
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
 
Podle ust. § 25 odst. (1) a (2) správního řádu se dalším účastníkům doručuje veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce uvedeného úřadu: 
Městský úřad ve Vyškově, Masarykovo nám.108/1, 682 01 Vyškov 
 
Podle ust. § 25 odst. (3) správního řádu se veřejná vyhláška zasílá k bezodkladnému vy-
věšení na úřední desce po dobu 15 dnů: 
Obecní úřad Bohdalice-Pavlovice, IČ 00291641, Bohdalice 125, 683 41 Bohdalice 
Obecní úřad Kozlany, IČ 00368695, Kozlany 8, 643 41 Bohdalice 
Úřad městyse Hvězdlice, IČ 00291811, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice       
Obecní úřad Milonice, IČ 00368652, Milonice 118, 683 33 Nesovice 
Obecní úřad Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33 Nesovice 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Vyškov, IČ 00292427, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 682 01 
Vyškov 
Městský úřad Vyškov, IČ 00292427, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov 
Policie ČR, Krajské ředitelství Jm kraje, IČ 75151499, územní odbor Vyškov, DI, Brněnská 
7a, 682 01 Vyškov 
Hasičský záchranný sbor Jm kraje, IČ 70884099, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 
01 Vyškov 
Krajská hygienická stanice Jm kraje, IČ 71009191, územní pracoviště Vyškov, Masarykovo 
nám. 16, 682 01 Vyškov 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČ 70888337, odbor rozvoje dopravy a dopravní správy, 
Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, IČ 70888337, odbor životního prostředí, Žerotínovo ná-
městí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 
Ministerstvo obrany, IČ 60162694, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územ-
ních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 84, 662 10 Brno 
Městský úřad Bučovice, IČ 00291676, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Jirásko-
va č.p. 502, 685 01  Bučovice 
Obecní úřad Bohdalice-Pavlovice, IČ 00291641, Bohdalice 125, 683 41 Bohdalice 
Obecní úřad Kozlany, IČ 00368695, Kozlany 8, 643 41 Bohdalice 
Úřad Městyse Hvězdlice, IČ 00291811, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice 
Obecní úřad Milonice, IČ 00368652, Milonice 118, 683 33 Nesovice 
 
Dotčené obce: 
Obec Bohdalice-Pavlovice, IČ 00291641, Bohdalice 125, 683 41 Bohdalice 
Obec Kozlany, IČ 00368695, Kozlany 8, 643 41 Bohdalice 
Městys Hvězdlice, IČ 00291811, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice 
Obec Milonice, IČ 00368652, Milonice 118, 683 33 Nesovice 
Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305, 683 33 Nesovice  
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